اإلنتاج العضوي لمحاصيل ال ُخضر
المقدمة:
ال يقتصر اإلنتاج العضوي لمحاصيل ال ُخضر على محصول أو عدة محاصيل بعينها دون
باقي المحاصيل األخرى .فلقد أثبتت التجارب أن اإلنتاج العضوي لمحاصيل ال ُخضر يزيد من
جودتها فيما ي ُخص المحتوى الغذائي للمنتج العضوي من حيث العناصر الغذائية أو السكريات
أو الفيتامينات  ،كما يزيد من قدرة الثمار على تحمل التخزين ( )Shelf lifeلفترة أطول .و
يختلف اإلنتاج العضوي عن اإلنتاج التقليدي في أمرين أساسيين أال و هما تغذية النباتات
(التسميد) و المكافحة سواء أكانت مكافحة أمراض نباتية (فطرية و بكتيرية) أو حشرية أو
حشائش .أما باقي األمور مثل إختيار األصناف التجارية التي يتم زراعتها أو مسافات التخطيط
و الزراعة و كذلك موعد الزراعة فإنها متشابهة في كال نظامي الزراعة التقليدي و العضوي.
نعود اآلن إلى عمليات التسميد و المكافحة في الزراعة العضوية و التي بالنظر إليها نجد أنها
مجموعة من العمليات أو اإلجرائات التي يتم إتباعها في نظام الزراعة العضوية أيا ً كان
المحصول الذي تتم زراعتة في أغلب األحيان .و ما سيتم إستعراضة في هذا الجزء من الدورة
التدريبية هو ماهية التسميد الحيوي ( )Bio-fertilizationو أونواعة و كذلك العمليات
الزراعية التي يتم إتباعها في عمليات المكافحة لألفات الزراعية المختلفة .كما سأقوم
بإستعراض سريع لمحصول الطماطم و ما يصيبه من أمراض فسيولوجية.
د /عالء الدين حسين رشدي
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كلية الزراعة – جامعة دمنهور

تعريف الزراعة العضوية
هي عبارة عن نظام انتاجي زراعي اقتاصدي اجتماعي بيئي متكامل يتجنب استخدام
الكيماويات المختلفة سواء األسمدة أو المبيدات أو منظمات النمو أو الهرمونات أو األدوية
البيطرية و إضافات األعالف الحيوانية في اإلنتاج الزراعي و كذلك التغيرات الجينية بإستخدام
الهندسة الوراثية.
 و تعتمد الزراعة العضوية علي:
 .1استخدام المواد العضوية و المواد الطبيعية و المقاومة الحيوية لألفات.
 .2حسن ادراة الموارد الطبيعية و البشرية.
 .3استخدام أقل قدر من المواد من خارج المزرعة.
مفهوم الزراعة العضوية
يشمل مفهوم الزراعة النظيفة مايلى:
أوال -:االتجاهات الحديثة فى مجال المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية.
أ-

العمليات الزراعية.

ب-

استخدام الفرمونات.

ج-

استخدام المكافحة الحيوية (البيولوجية).

د-

زراعة أصناف نباتية مقاومة.

ه-

استخدام نظام التنبوء واإلنذار المبكر (االستشعار عن بعد).

ما هو المنتج العضوي
اإلنتاج العضوى هو نظام حديث ومستمر إلنتاج الغذاء وفى نفس الوقت يحافظ على
خصوبة التربة على المدى الطويل وكذلك االستخدام اآلمثل لمصادر األرض المحدودة والمتاحة
 .اإلنتاج العضوى ليس عودة إلى الوراء باستخدام طرق الزراعة التقليدية ولكنة متوافق مع
التطور المستمر فى علوم البيئة  ،الكيمياء الحيوية  ،فسيولوجيا النبات  ،تربية النبات وتصميم
اآلالت.
معايير الجودة للمنتج العضوي:
.1
.2
.3
.4

أن يكون تقريبا ً خالي من األسمدة الكيماوية أثارها.
تقريبا ً خالي من المبيدات.
غير مهندس وراثيا ً.
تم انتاجة بعيدا ً عن أي مصدر من مصادر التلوث الميكروبي.

.5
.6
.7
.8

ال يحتوي علي عناصر ثقيلة ألن التربة التي أنتج فيها و األسمدة التي تم
استخدامها ال تحتوي إال علي مقادير ضئيلة جدا ً منها.
ال يحتوي علي مواد نتيجة تصنيعة مثل المواد الحافظة و مواد التلوين.
تم تعبئتة في عبوات غير معاملة كيماويا ً.
يظهر علي العبوة بطاقة التعريف مذكور فيها كل البيانات الالزمة و الوجهة التي
أنتجت هذا المنتج تحت إشرافها.

التــســـميــــد:
األسمدة العضوية المسموح باستخدامها في الزراعة العضوية:
 -1سماد الكمبوست
 -2ريش الدراجن المهضوم
 -3سبلة الدراجن المتحللة
 -4بقايا مزارع عيش الغراب
 -5بقايا الخضروات بعد كمرها و تخميرها
 -6الدم المجفف
 -7المساحيق (الدم – العظم – اللحم – األعشاب البحرية)
 -8بقايا تصنيع النباتات مثل بقايا عصر الثمار
 -9رماد األخشاب الغير معاملة
 -10قلف األشجار بعد كمرها و تخمرها.
 -11البيت موس (في المشاتل و نباتات الزينة)
 -12نشارة الخشب الغير معاملة
طرق المحافظة علي خصوبة التربة:
 -1تبني دورة زراعية مناسبة :يقصد بالدورة الزراعية نظام تعاقب المحاصيل في قطعة
معيتة من األرض خالل عدد معين من السنين
علي أن يراعي التالي:
•
•
•
•

أن تكون المدة بين زراعة نفس المحصول أو محصولين متشابهين ثالث سنوات
أو أكثر
أن يتم التبادل بين المحاصيل ذات الجذور السطحية و الجذور العميقة
أن يتم التبادل بين المحاصيل المجهدة للتربة و األخري القل إجهادا ً
أن يتم تبادل المحاصيل البقولية المثبتة للنتروجين الجوي مع المحاصيل
المستهلكة للنتروجين مع ضرورة تكرار تلقيح بذور محاصيل العائلة البقولية
بالبكتريا العقدية المتخصصة و بالكثافة المالئمة.

 -2الحرث غير العميق للتربة:
حيث ان الحرث العميق يؤدي إلي
• تقليل النشاط الحيوي للتربة في الطبقة السطحية  ،حيث يعمل على نقل المادة
العضوية من السطح إلى تحت السطح حيث الظروف أقل مالئمة إلنحاللها و
إنفراد العناصر الغذائية منها مما ينعكس على النشاط الحيوي بالتربة
• اختالل التوازن الطبيعي بين حشرات و فطريات و فيروسات و بكتريا و كائنات
التربة األخري
• الفقد السريع للمادة العضوية الالزمة لتغذية المحاصيلو الكائنات الحية الدقيقة
األخري
 -3إعادة تنمية الكائنات الحية الدقيقة بالتربة الزراعية :و ذلك بالتوقف عن التسميد
المعدني حتي يتثني للكائنات الحية الدقيقة أن تعيش و تتكاثر و تزيد من أعدادها و تعيد
للتربة حيويتها و خصوبتها
 -4استخدام الخامات الطبيعية كمصدر لبعض العناصر الغذائية المسموح بها في الزراعة
العضوية مثل خام الفوسفات – خام الحيد المغناطيسي  -خام الكبريت.
 -5تدوير المخلفات العضوية الناتجة من المزرعة من خالل األسمدة المكمورة (الكمبوست)
التسميد الحيوي:
هو عبارة عن استخدام االنواع المفيدة من الكائنات الحية الدقيقة (بكتريا – طحالب –
خمائر  )....كمخصب حيوي المداد النبات باحتياجاتة الغذائية و هي التي كانت موجودة طبيعيا ً
بالتربة ازراعية  ،أم االن فيتم عن طريق تحضير لقاحات ميكروبية و اضافتها للتربة أو
خلطها بتقاوي المحاصيل المختلفة.
العوامل التي يتوقف عليها االستفادة من السماد الحيوي:
-1
-2
-3
-4

كفائة الميكروبات المستخدمة في تحضير اللقاحات.
مدي توافق الكائنات الحية الدقيقة المستخدمة مع العائل.
القدرة التنافسية للكائنات المتامثلة والموجودة بصورة طبيعية بالتربة.
أعداد الكائنات الحية الدقيقة في المنطقة المحيطة بجور العائل و قدرتها على التكيف و
البقاء.

مميزات استخدام المخصبات الحيوية:
-1
-2
-3
-4
-5

توفير و ترشيد أستخدام االسمدة النتروجينية و الفوسفاتية و البوتاسية.
تنشيط المحموع الجذري إلفرازها بعض الهرمونات التي تنظم النمو مثل  IAAو
حمض الجبريلليك.
إفراز بعض المضادات الحيوية التي تساعد على مقاومة بعض أمراض التربة .
زيادة المادة العضوية بالتربة.
الحد من تلوث البيئة.

 -6خفض تكاليف اإلنتاج نتيجة لرخص ثمن المخصبالت الحيوية و توفرها كمصدر
لألسمدة النتروجينية و الفوسفاتية.
و يمكن تقسيم الكائنات الحية الدقيقة و التي تستخدم كأسمدة حيوية إلى:

يجب عند إضافة أي نوع من التسميد الحيوي أن يتم خفض كمية التسميد المعدني و الذي
يقوم الكائن الحي الدقيق تيسير إمتصاصة للنبات  ،فمثالً عندما يتم تلقيح البذور بأحد البكترياات
المثبتة للنتروجين الجوي أو التي تعمل علي تيسير النتروجين العضاوي لصاورة معدنياة يجاب
خصم جزء من التساميد النتروجيناي المعادني و المقارر إضاافتة لوحادة المسااحة و عنادما ياتم
التلقيح بفطر المايكوريزا يجب خفض كمية السوبر فوسفات المقررة ألنة وجاد أن هنااك عالقاة
عكسية بين كمية السماد المعد ني و نشاط مثل تلك الكائنات الحية الدقيقة في تيسير تلك العناصر
للنبات ألنها في حالة توافر العنصر في صورة معدنية فإنها تساتهلكة بصاورة مباشارة فاي نماو
أجسامها دون الحاجة إلي تكسير المواد العضوية المحتوياة علاي تلاك العناصار و تحويلهاا إلاى
صورة معدنية.
يمكن استعمال مستخلص الخميرة حيث تنتج بكتريا الخميارة العدياد مان الماواد المنشاطة
للنبات من فيتامين ب و العديد من األحماض األمينياة  ،كماا أن الكائناات الحياة الدقيقاة ال تقاوم
بتوفير عنصر غذائي بعينه في صورة ميسرة لإلمتصاص بواسطة جذور النباتات النامية فقط و
لكن أيضا ً تقوم بإنتاج العديد من المواد النحفزة لنمة النباتات و تلك األنواع البكتيرية تسامي فاي
مجملها بكتريا الجذور المنشطة لنمو النبات ( )PGPRو لكن ليس كلها تستعمل كأسمدة حيوية و
لكن مثل تلك الكائنات التي تحفز النمو فقط تحفز نمو النباتات عان طرياق مكافحتهاا لألماراض
النباتية  .و الكائنات المحفزة للنمو لها عظيم األثر في تحسين نماو النباات بماا يانعكس بصاورة
إجابية علي المحصول ال ناتج سواء من ناحية الكمية أو الجودة أو األمان في اإلستهالك.

منشطات النمو مثل األزوسبيريللم
 Azospirillum brasilenseو  Rhizobium leguminosarumتناتج  IAAو الاذي
له دور في نشات الجذور و اإلنقسام الخلوي و زيادة حجم الخاليا
عدة أنواع من  Bacillus sp.تنتج الجبريللين
fluorescens
السيتوكاينين

 Pseudomonasو leguminosarum

 Rhizobiumتنااااااتج

 Burkholderia cepaciaو التاي تعتبار محفاز للنماو نتيجاة لمكافحتهاا للفيوزارياوم و
لكنها ال تمد النبات بعناصر غذائية
تخطي دور الميكوريزا في توفيرة لعنصر الفوسفور في صورة معدنية و لكن ثبت أن لا ه
دور في زيادة تحمل النباتات بصورة كبيرة لكل من اإلجهاد البيئي من جفاف أو ملوحاة و ذلاك
ألن طبيعة النمو لفطرالمايكوريزا بصفة عاماة هاو إحاطاة هيفاات الفطار للشاعيرات الجذرياة
للنباتات الملقحة بما يسمي بالقشرة الكاذبة  Eucortexو إطالقها لهيفاتها في بيئاة نماو الجاذور
مام يزيد من المسطح الكلي لجذور النبات مما يجعله أكثر تحمالً لإلجهاد البيئي و كذلك وجد أن
لة دور كبير في خفض درجاة اإلصاابة بااألمراض المساتوطنة بالترباة مثال أعفاان الجاذور و
أعفان البادرات و مرض الخناق مما يقلل من إساتعمال المبيادات الكيميائياة و هاذا يقلال بادروة
التلوث الناتج عن استخدامها .كما أن المايكورايزا تزيد من تركيز العناصر الغذائية للنبات
ميزة التسميد الحيوي أناة ممان علاي النباتاات فايمكن زياادة الكمياة المقاررة دون ظهاور
أعراض سمية علي النباتات كما انة ممن علي البيئة حياث يقلال مان كمياة األسامدة الكيميائياة و
التي تكون موجدة في مياة الصرف و التي لها أثر ضار علي البيئة.
ال يأتي التسميد الحيوي بثمارة بصورة سريعة كما في التسميد المعدني ألنني عندما ألقح
بجراثيم أحد الفطريات مثالً فإن هناك وقت سوف يستغرقة هاذا الفطار فاي اإلنباات ثام نماوة و
تكاثرة بالتربة و تفاعلة مع جذور النبات أو مع المركبات العضاوية الموجاودة بالترباة  ،فتاأثير
التسميد الحيوي تراكمي علي مدار عدة مواسم زراعياة فاالمزارع باساتخدامة المساتمر للتساميد
الحيوي فإنة يقوم بتنمية مزرعة من الكائناات الحياة الدقيقاة و التاي تازداد فاي تعادادها بمارور
الوقت مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الكميات المستخدمة من األسمدة المعدنية إلي أقل ما يمكان
 .فمثالً عندما تظهر أعراض نقص للنتروجين علي النباتات فيتم التوصية بالرش الاورقي ألحاد
األسمدة المحتوية على عنصر النتروجين كحل سريع لمعالجة أعراض الانقص تلاك – األوراق
هي مصنع الغذاء بالنسبة للنبات.
عند استعمال سياسة التسميد الحيوي يجب تجناب التعقايم الكيمياائي للترباة مثال اساتخدام
بروميد الميثيل ألن هذا يؤدي إلى قتل جميع الكائنات الحية الدقيقة الموجودة بالتربة سواء كانت
ضارة أو نافعة و لكن يتم استخدام وسائل التعقيم الطبيعية مثل التعقيم الشمسي أو باستخدام بخار
الماء الساخن.

الخلط بين أنواع مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة من أحد التطورات التي تمت في مجال
التسميد الحيوي فقد وجد أن أداء عدد من الكائنات الحية الدقيقة معا ً يكون أعلي مقارنة بأداء تلك
الكائنات كل على حده .فقاد وجاد أن تلقايح الفاصاوليا ببكترياا الرايازوبيم قاد زود مان محتاوي
عنصر النتروجين في منطقة نمو الجذور بنسبة  %11بينماا التلقايح المشاترك للماايكورايزا ماع
الرايزوبيم قد رفع من محتوي منطقة انتشار الجذور من عنصر النتروجين بنسبة .%53
فااي الطماااطم وجااد أنااه يمكاان مكافحااة فطاار الفيوزاريااوم عاان طريااق التلقاايح ببكتريااا
 Azospirillum brasilense, Bacillus subtilisبنساب  %52.5و  %42.4علاى التاوالي
خالل تجارب التقييم الحقلي.
هناك عدد من المخصبات الحيوية و التي تنتجها وزارة الزراعة منها:
 -1بلوجين
مخصااب حيااوى يحتااوى علااى الطحالااب الخضااراء المزرقااة القااادرة علااى تثبياات
النيتروجين الجوى في أجسامها بتحويلة إلى مركباات أزوتياة يمكان للنباات االساتفادة منهاا
ويوفر ما مقدارة  15كجم أزوت /للفدان.
 -2ميكروبين
مخصب حيوى مركب يتكون من مجموعة كبيرة من الكائنات الحية الدقيقة التي تزيد
من خصوبة الترباة ويقلال مان معادالت إضاافة االسامده االزوتياة والفوسافاتية والعناصار
الصغرى بما ال يقل عان  %25ويحاد مان مشاكالت التلاوث البيئاى ويضااف إلاى التقااوى
السابق معاملتها بالمبيدات والمطهرات الفطرية.
 -3فوسفورين
مخصب فسفورى حيوى يحتوى على بكتريا نشطة جدا ً في تحويل الفوسفات الثالثاى
الكالسيوم غير الميسر والمتواجد في األراضى المصرية بتركيزات عالية نتيجاة لالساتخدام
المركز لالسمده الفوسفاتية وتحولة إلى فوسفات أحادى ميسر للنبات ويضاف عقب الزراعة
وأثناء وجود النبات بالحقل.
 -4سيريالين
يستخدم في التساميد الحياوى للمحاصايل النجيلياة مثال (القماح -الشاعير -االرز  -الاذرة)
المحاصيل الدنيبة مثل (السمسم وعبا اد الشامس) – والساكرية مثال (بنجار الساكر وقصاب
السكر) وهو يقلل من أستخدام المعدنية بمقدار  %25-10من المقررات السمادية للفدان.
 -5نتروبين
مخصب حيوى أزوتى لجميع المحاصيل الحقلية والفاكهة والخضر فهو يحتوى علاى
بكتريا مثبته لالزوت الجوى ويوفر  %35من كمية االسمده االزوتية المستخدمة.

 -6العقدين
مخصااب حيااوى أزوتااى للمحاصاايل البقوليااة الصاايفية مثاال (فااول الصااويا -الفااول
السودانى -اللوبيا -الفاصوليا) والمحاصيل البقولية الشاتوية (فاول بلادى  -برسايم  -عادس-
حلبة  -فاصوليا -بسلة  -ترمس) .ويتم خلطة مع التقاوى قبل الزراعة مباشرة.
 -7ريزوباكثيرين
مخصب حيوى فعال يساتخدم فاي المحاصايل الحقلياة والخضار والفاكهاة ويحتاوى علاى
أعداد عالية من البكتريا المثبته لألزوت الجوى تكافليا وال تكافليا والمحملة على .Moss Peat
ويوفر كمية السماد األزوتى الكيماوى المقرره للفدان بنسبة من  %25للنبات غير البقولى%85 ،
للنبات البقولى.
 -8النماليس
مخصب ومبيد حيوى للقضاء على النيماتودا
األسمدة الخضراء:
يقصد بالتسميد األخضر زراعة أي محصول بغرض حرثة فى األرض عند بلوغة طاور
معين من أطوار نموة  .وينصح باتباعة لعدة سنوات المكان إحداث زياادة فاى الماادة العضاوية
باألرض و المحاصيل المستخدمة غالبا هى البقوليات وأهمهاا التارمس وهاو الشاائع فاى مصار
وكذلك يمكن استخدام النباتات الغير بقولية مثل البرسيم .
أهمية التسميد األخضر :
 -1زيادة المادة العضوية فى التربة ..
حيث يستخدم هذا النوع من التسميد فى األراضى الرملية أو األراضى الخفيفاة .وتختلاف
ا لمادة العضويه الناتجة من المحاصيل المستعملة حسب نوع النبات المستخدم وحساب الظاروف
المحيطة بة وتتحلل المادة العضوية بعد حرثها فاى األرض بسارعة ويختلاف ذلاك حساب ناوع
النبات وعمرة ومدى توفر العناصر الغذائية المعدنية فاى األرض وطبيعاة الكائناات الدقيقاة فاى
األرض ودرجة تهوية األرض وحرارتها ونسبة الرطوبة .
 -2زيادة األزوت فى التربة ..
غالبا ما تستعمل المحاصيل البقولية فى التسميد األخضر ومعروف عنها أنها تساتفيد مان
أزوت الهواء الجوى بواسطة البكتريا العقدية وتختلف كمية األزوت المتحصل عليها علاى ناوع
المحصول البقولى ومدى التسميد بااألزوت أو الفوسافور وعاادة ماا تعطاى المحاصايل البقولياة
جرعة بسيطة لتساعدها فى بداية حياتها حتى تتكون العقاد الجذرياة وتكاون قاادرة علاى تثبيات
األزوت الجوى وإمداد النبات به.
 -3المحافظة على العناصر الغذائية فى التربة .

فى حالة وجود محصول يغطى األرض فأنة يمتص العناصر الغذائياة النباتياة وباذلك
تكون أقل عرضة للفقد مثل النترات نظرا ً لسرعة ذوبانها والنها التمتص على غرويات األرض
وكلما كان المجموع الجذرى للنبات كبير كان أكثر كفاءة فى تجميع العناصار الغذائياة وحفظهاا
من الفقد .
 -4تركيز العناصر الغذائية فى الطبقة السطحيه من التربة .
تقوم محاصيل التسميد األخضر وخاصة إذا كانات ذات مجماوع جاذرى عمياق بتجمياع
كميات كبيرة من عناصر الغذاء النباتى من طبقة تحت التربة وعنادما ياتم قلاب المحصاول فاى
األرض ويتحلل فى الطبقة السطحية تنطلاق تلاك العناصار وتتركاز فاى مسااحة محادودة وهاذا
يسمح للمحاصيل التالية باألستفادة من هذه العناصر .
 -5زيادة صالحية بعض العناصر الغذائية .
تزداد صالحية العناصار الغذائياة بالتساميد األخضار وذلاك نتيجاة الثار األحمااض
العضوية الناتجاة مان تحلال الماادة العضاوية المضاافة والتاى تاؤدى الاى ذوباان مركباات تلاك
العناصر العسرة الذوبان وتحويلها الى صورة صالحة ألمتصاص النبات .
 -6تحسين طبقة تحت سطح التربة ..
يمكن للنباتات التى تتميز جذورها بطول القمة النامية أن تتعمق فى طبقة تحت التربة
كلما كان ذلك ممكنا وعندما تموت هذه الجذور تتحلل وتتكون العديد من القنوات واألنفاق وهاذه
تسهل تخلل الهواء ومرور الماء فى التربة .
 -7زيادة نشاط األحياء الدقيقة ..
تستخدم المادة العضوية المضافة عن طريق التسميد األخضر كغذاء لالحياء الدقيقاة
باألرض كما انها تاؤدى الاى تنشايط بعاض التفااعالت البيولوجياة بدرجاة كبيارة ويتوقاف أثار
األسمدة الخضراء على زياادة الكائناات الحياة الدقيقاة علاى ناوع المحصاول وعمارة وخاواص
األرض ودرجة تهويتها وإحتوائها على العناصر الغذائية المعدنية .
 -8إبادة الحشائش ..
عملية حرث النباتات فى األرض تقضى علاى الحشاائش ألنهاا تحارث قبال أن تكاون قاد
كونت الثمار والبذور .
الشروط الواجب مراعاتها عند التسميد األخضر
 -1يجب األ تترك هذه المحاصيل حتى تكون البذور بل يكفى نموهااحتى طاور األزهاار
حيث تكون قد جمعت اكبر قدر من اآلسمده النتروجينية .
 -2البد أن تمر فترة مناسبة بعد حرث السماد األخضر وزراعة المحصاول التاالى حتاى
تتحلل المواد العضوية للسماد األخضر بتوفر التهوية الجيادة والرطوباة المناسابة فقاد
يضار المحصول التالى إذا زرع مباشرة بعد حرث السماد األخضر .

العوامل التى تحد من إستعمال التسميد األخضر
 -1أن محاصيل التسميد األخضر تشغل األرض على حساب المحاصيل األخرى .
 -2اليتخلف عن التسميد األخضر فى الترباة كمياة مان الادبال وذلاك نظارا ً ألحتاواء
النباتات المستخدمة على نسبة قليلة من السيليلوز و اللجنين.
 -3يعمل التسميد األخضر على هدم الدبال األصلى للتربة وذلك نظارا ً لسارعة تحلال
النباتات المساتخدمة وماا يتباع ذلاك مان زياادة عادد ميكروباات الترباة الاى الحاد
األقصى ومهاجمة هذه الميكروبات للدبال من أجل الحصول على بعض ما يلزمها
من طاقة وغذاء .
الــمــكـــافـــحـــــة:
أوالً  :االتجاهات الحديثة في مجال المكافحة المتكاملة اآلفات الزراعية
قامت وزارة الزراعة بتنفيذ برنامج المكافحة المتكاملة وذلك لالقالل من إستخدام المبيدات
الكيماوية منذ عام  1995و ذلك باتباع بعض الوسائل و العمليات المناسبة بهدف المحافظة على
أعداد هذه اآلفات عند مستويات دون الضرر االقتصادى لها بهدف الحد من إستخدام المبيدات
الكيماوية فى مقاومة اآلفات الزراعية و من هذه الوسائل و العمليات:
(أ)

العمليات الزراعية

 -1التبكير فى الزراعة:
أدت الزراعة المبكرة إلى الحصول على بادرات للقطن قوية تتحمل اإلصابة باآلفات
األولى مثل الدودة القارضة والحفار والتربس والمن والعنكبوت االحمر وكذلك حماية النباتات
من األصابة بديدان اللوز أخر الموسم مما يؤدى إلى المحافظة على اللوز المتكون فى الحجر
والذى يمثل  % 60من المحصول الرئيسى وبالتالى إنخفضت كمية المبيدات المستخدمة فى
مكافحة اآلفات األولى وديدان اللوز.
 -2العزيااق:
أدت عمليات العزيق المتقن والمتطور إلى التخلص من كثير من الحشائش الضارة والتى
تعتبر العائل الرئيسى لآلفات خصوصا ً مفات البادرات األولى مثل الدودة القارضة والتربس
والمن وال عنكبوت األحمر كما أدى ذلك إلى تعريض عذارى دودة ورقة القطن والدودة القارضة
ألشعة الشمس واألعداء الحيوية من الطيور النافعة للقضاء عليها.
 -3دفن األحطاب:
أدى التخلص من اللوز العالق باألحطاب عن طريق دفنها فى باطن التربة قبل أول فبراير
من كل عام إلى القضاء على اليرقات الساكنة نتيجة إصابة اللوز األخضر فى الموسم السابق
والتى تعتبر أهم مصدر إصابة اللوز األخضر فى الموسم التالى بالجيل األول لهذه اآلفة.
 -4إزالة الحشائش المعمرة:

إزالة الحشائش على جسور الترع والمصارف والطرق العامة والمنتشرة حول الزراعات
قلل من اإلصابة بكثير من اآلفات الضارة خصوصا ً المن والتربس والذبابة البيضاء والعنكبوت
األحمر.
(ب) -إستخدام الفرمونات:
يستخدم حاليا نوعان من أنواع الفرمونات-:
 -1فرمونات األنابيب والرش " فرمون التشويش":
تعتمد فكرته على تخليق رائحة إناث الفراشات صناعيا ً ورشها على النباتات أو ربطها
على سيقانها فى صوره أنابيب أو حلقات فى المساحات الكبيرة  ،حيث يؤدى ذلك إلى تشتيت
وبعثرة الذكور وعدم إلتقائها باإلناث وبالتالي تقل فرصة التزاوج ووضع بيض غير مخصب ال
يفقس يرقات مما يؤدى إلى تقليل اإلصابة كما هو متبع حاليا بالنسبة لمكافحة ديدان اللوز فى
محصول القطن.
 -2فرمون الكبسوالت " الجاذبات الجنسية":
وتعتمد فكرته على تخليق رائحة إناث الفراشات صناعيا ً ووضعها فى كبسوالت داخل
مصائد خاصة ( مائية  /ورقية) الصطياد ذكور الفراشات فتقل فرص التزاوج بينها أيضا مما
يؤدى إلى وضع بيض غير مخصب اليفقس يرقات كما هو متبع حاليا بالنسبة لمكافحة دودة
ورق القطن وديدان اللوز القرنفلية والشوكية واالمريكية.
وهناك طريقتان الستخدام الجاذبات الجنسية إما للجذب الجنسى أو العاقة التزاوج حيث
أن :
أ -بالنسبة للجذب تستخدم كمصايد وكبسوالت متخصصة لالفة حيث توضع هذه المادة فى
كبسوالت مختلفة الشكل توضع فى مصائد خاصة الصطياد الذكور من الطبيعة داخل الحقول
وبالتالى تقل فرص التزاوج وتنخفض نسبة اإلصابة.
ب -بالنسبة العاقة التزاوج أو التشويش حيث تستخدم الجاذبات الجنسية ( الفرمونات)
رشا أو توضع فى أنابيب خاصة تثبت على سيقان النباتات لعمل تشويش أى لبعثره الذكور
وعدم التقاءها باألناث لفتره طويلة وهذا يؤدى إلى قلة فرص التزاوج ويفضل إستخدام هذه
الطريقة فى التجميعات الكبيره لتحقيق أعلى كفاءه للفرمونات وأن يتقارب مواعيد الزراعة بكل
تجميعة بقدر اإلمكان.
 -3تعليق أنابيب فرمون التشويش على نباتات القطن.
 -4إستخدام الجاذبات الجنسية فى مكافحة دودة اللوز القرنفلية.
ومن فوائد طريقة الفرمونات فى المكافحة المتكاملة :
 -1دراسة تحديد مواعيد ظهور اآلفة وكثافة تعدادها وتذبذبها خالل الموسم.
 -2جمع أكبر عدد من ذكور اآلفة لخفض فرص التزاوج وبالتالى االصابة.

 -3التنبؤ المبكر بحجم االصابة بالمحصول والحد من تعداد اآلفات.
 -4عدم تلوث البيئة وأعتدال التوازن الطبيعى بين اآلفة وأعدائها الحيوى والمحافظة على
الحشرات الملقحة ونحل العسل.
(جا) -إستخدام المكافحة الحيوية ( البيولوجية) فى القضاء على االفات الزراعية -:
أ -البكتريا الممرضة..
إستخدمت البكتريا الممرضة لمقاومة اآلفات حيث تظهر البكتريا تحت الميكروسكوب
على شكل ماسات بللورية تكمن بداخلها المادة الفعالة وبمجرد أن تأكل الحشرة هذه البلورات
يذوب الجدار الماس للبكتريا وتنطلق المادة الفعالة حيث تسبب موت الحشرات ( وبخاصة
حر شفية االجنحة) نتيجة اآلثر السام لهذه البكتريا على الحشره فقط وتتم قتل الحشره بعد 5-4
ايام من تناولها لهذه البكتريا علما بان هذه الحشره خالل هذه المدة تظل ساكنة وينعدم أثرها
نهائيا على النبات .وإستخدام هذه البكتريا يتميز بانه أكثر أمنا لالنسان والحيوان والنبات وليست
لها أثار متبقية على النباتات وال تضر االنسان والتسبب التلوث للبيئة وتستخدم هذه البكتريا فى
مقاومة مفات المحاصيل حرشفية االجنحة ومنها الدودة القارضة ( بعمل طعم سام منها) ودودة
ورق القطن وغيرها عن طريق الرش.
ب -النيماتودا الممرضة.
تستطيع أن تصل إلى اآلفة ( شكل حشره جعل الورد الزغبى وغيرها) تحت األرض أو
داخل الجزأ المحمى من النبات وتقتل الحشره خالل 48ساعة حيث تتوالد النيماتودا على اآلفة
ثم تبحث عن مفات أخرى وهكذا حتى يتم القضاء على تلك اآلفات .وهناك أنواع أخرى من
البكتريا والفطريات والفيروس يمكنها القضاء على تلك اآلفات التى تصيب المحاصيل المختلفة.
وهذه الطرق تساعد على حماية البيئة من التلوث وتنشيط االعداء الحيوية لآلفات مثل أبو قردان
وتحقيق التوازن الطبيعى بين الكائنات الحيه.
جا  -منظمات النمو وهرمونات االنسالخ.
وهى المواد التى تنظم نمو الحشرة وها وكذلك إستختعيق إستمرار نمودام هرمونات
االنسالخ للحشرات فى القضاء عليها.
د -تعقيم ذكور الحشرات.
وذلك لمقاومة حشره ذبابه الفاكهة بتعقيمها وأطالقها فى الجو مما يؤدى إلى وضع بيض
غير مخصب ويتم القضاء على تلك اآلفة.
 -1إستخدام بدائل المبيدات-:
تعتبر بدائل المبيدات اآلمنة من المتغيرات الالفتة للنظر فى مجال وقاية النبات من اآلفات
ووقاية اإلنسان من أضرار متبقيات المبيدات الكيماوية والحفاظ على البيئة المصرية من
الملوثات الكيماوية باإلضافة إلى خفض تكاليف المكافحة لتعظيم اإلنتاج المحاصيل.

ومميزات بدائل المبيدات اآلمنة لالفات الحشرية عديده منها -:
 -1عباره عن مركبات حيوية ومواد طبيعية غير ضاره لإلنسان أو النبات أو البيئة.
 -2مواد أقل سمية لآلفات عن المبيدات الكيماوية.
 -3رخيصة الثمن عن المبيدات الكيماوية.
 -4يبدأ استعمالها عند مستويات إصابة أقل من المبيدات الكيماوية واألكتشاف المبكر
لإلصابة لذا يمكن تكرار الرش للحصول على أفضل النتائج.
 -5عند استعمال المركبات الحيوية يجب أن يثق المزارع أن اآلفة لن تموت فورا ً بل
تحتاج لفتره حضانة داخلها.
 -6فتره السماح بعد الرش وعند القطف تكاد تكون معدومة فى حالة إستخدام بدائل
المبيدات اآلمنة.
 -7هى الوسيلة األمنة وتصلح للمستوى الثقافى المتفاوت فى مجال مكافحة اآلفات.
 -8أخطاء أستعمال بدائل المبيدات ال تسبب ضررا للمزارع أو حيواناتة او بيئتة.
 -9التصدير من المهام األساسية عند تطبيق بدائل المبيدات.
 -10تكرار أستعمالها يؤدى إلى زيادة األعداء الطبيعية مما يقلل من أستخدام المبيدات
الكيماوية.
 -11بدائل المبيدات اآلمنة أمان للمنتج وضمان للمصدر حيث غذاء خالى من الكيماويات
وحفظ للبيئة من التلوث.
 -12زياده الناتج القومى والفردى نتيجة نجاح المكافحة وتمتع اإلنسان بالصحة والعافية.
ومن أمثلة بدائل المبيدات -:
 -1إستخدام كبريتات األلومونيوم ( الشبة الزفرة) :
وقد إستخدمت فى مقاومة الحفار والدودة القارضة عن طريق عمل الطعوم وخلطها
بنصف جرعة المبيد الموصى بها فى عملية المكافحة كمادة قابضة للفكوك واالمعاء لمنع التغذية
والقضاء على هاتين اآلفتين.
 -2إستخدام الكبريت الزراعى:
وقد تم إستخدامة للحد من اإلصابة بالحشرات الماصة مثل المن والذبابة البيضاء
والعنكبوت األحمر ودودة ورق القطن وديدان اللوز القرنفلية والشوكية واالمريكية .كمادة
طاردة إلناث الفراشات ومهلكة للفقس الحديث لليرقات.
 -3إستخدام السوالر:

وقد تم إستخدامة فى مقاومة دودة القطن والدودة القارضة لقتل اليرقات والعذارى
الموجودة فى التربة عن طريق اضافته لمياه الرى مما يؤدى الى منع أكسجين الهواء عنها
فيسبب موتها والقضاء عليها.
 -4إستخدام خميرة البيرة والعسل األسود:
وقد تم إستخدامها فى مقاومة المن والذبابة البيضاء والحشرات القشرية والبق الدقيقى
كمادة مطهره تتنافس وتقضى على الفطريات التى تنمو على اإلفرازات العسلية وتمنع ظهور
اإلصابة بفطر العفن األسود.
 -5إستخدام زيت الرجوع ( العادم) :
وقد تم إستخدامة فى عمل المصائد الشحمية إلصطياد الحشرات الطيارة من المن
والذبابة البيضاء والجاسيد وكذلك فى مقاومة حفارات أشجار الفاكهة.
-6إستخدام الصابون المتعادل :
وقد تم إستخدامه فى الرش ضد المن والذبابة البيضاء والجاسيد على أن يعقبة التعفير
بالكبريت بمعدل  5كجم/فدان.
مما تقدم يالحظ أن الهدف الرئيسى من عملية استخدام بدائل المبيدات هو عدم التدخل
باستخدام المبيدات الكيماوية إال فى حالة الضرورة القصوى وعند الوصول إلى الحد الحرج
لإلصابة والذى يحدث عنده الضرر وذلك بهدف:
 -1تقليل التكاليف الكلية المستخدمة فى عملية المكافحة.
 -2تقليل التلوث البيئى بالنسبة لإلنسان والحيوان والنبات.
ويعتبر ذلك بفضل هللا وتوفيقة نجاحا ً ملموسا ً للمحافظة على البيئة من أخطر الملوثات
البيئية وأشدها ضررا وهى المبيدات الكيماوية.
(د) -زراعة اصناف نباتية مقاومة.
يجب زراعة األصناف النباتية المقاومة لألفات (أمراض –حشرات) حيث يعتبر ذلك
األسلوب الفعال فى المكافحة المتكاملة وعلى سبيل المثال فإن هناك ما يقرب من مائة وخمسين
صنفا مقاوما ألفات النيماتودا تضم خمسة وعشرون محصوال .وتأتى هذه األصناف النباتية
المقاومة من برامج التربية التى يركز فيها الباحثون على إنتخاب العوامل الوراثية المقاومة
للمسببات المرضية والحشرية وبذلك يمكن الحصول على انتاجية عالية كما ونوعا.
(ها) -استخدام نظام التنبؤ واألنذار المبكر.
وذلك للتعرف على األمراض النباتية خاصة الوبائية مثل الندوة المتأخرة على البطاطس
والطماطم والصدأ فى القمح واللفحة النارية فى الكمثرى وبذلك يمكننا من المتابعة المستمرة
لمستويات األصابة باألفات وتحديد الوقت المناسب للتدخل بالمكافحة .ويجب معرفة حركة

المسببات المرضية والحشرية وحالة النباتات الصحية واذا لم يتم ذلك فانه قد يحدث مضاعفة
ألعداد األفات المرضية والحشرية وقد يحدث الضرر خالل ايام قليلة وبذلك يصبح التدخل
بالمكافحة عديمة الجدوى.
مضادات النتح
 .1تعمل على تكوين طبقة رقيقة غير محبة للماء فوق سطح النبات مكونة طبقة عازلة بين
الجو الخارجى والنبات وتقليل السطح المعرض لإلصابة الى أقل حد ممكن مثل طين
الكاؤلين والبنتونيت.
 .2كما أنها تعمل على تقليل الماء الحر على سطح األوراق وهو المطلوب إلنبات جراثيم
المسببات الممرضة  .ومن االستخدامات التى نجح فيها الكاولين مع محصول البطاطس
فى مقاومة الندوة المتأخرة نظرا ً لحماية األوراق من تأثير الصقيع حيث كان عامل لطرد
الماء بعيدا عن األوراق.
 .3و الكاولين عند رشة على النبات فإنه يسمح بنفاذ الضوء والتبادل الغازى الالزم لعملية
التمثيل الضوئى حيث يعكس حزم األشعة الفوق بنفسجية وتحت الحمراء مما تؤدى إلى
قتل الممرضات.
 .4وفى نفس الوقت تقلل هذه الطبقة من نتح الماء من أنسجة النبات األمر الذى يحسن من
نموه ويزيد من إنتاجيتة خاصة تحت ظروف المناطق الجافة والشبة جافة مما يعمل على
تحمل العطش نسبيا ً.
 .5كما أن معاملة الثمار قبل الجمع أو التخزين يجعل الثمار تحتفظ بنضارتها وتقلل نسبة
فقد الماء و الكرمشة وكذلك حمايتها من اإلصابة خاصة خالل فترات التخزين الطويل .
وتعتبر تكلفة الكاولين ثلث تكلفة المبيد .
ومن األمراض التى يمكن مقاومتها باستخدام الكاولين :
الجرب – العفن الرمادى – البياض الدقيقى و الزغبى – اللفحة النارية .
والكبريت الزراعى له تأثير معنوى حيث :
 .1يضاد كثير من الكائنات الممرضة مثل أمراض البياض الدقيقى.
 .2كما تعمل حبيباته الدقيقة فى ضوء الشمس كعدسات مجمعة للحرارة تقوم بقتل
الجراثيم المرضية.
 .3كما تعمل الحرارة على انتاج غاز ثانى أكسيد الكبريت حول األجزاء المعاملة
األمر الذى يؤدى الى قتل المسببات الممرضة.
 .4أن وجود طبقة الكبريت على سطح النبات تعمل كحاجز طبيعى بين الجو
الخارجى واألنسجة النباتية فيعمل على منع مالصقة الجراثيم الممرضة لسطح
العائل مباشرة .

و يمكن الوصول إلى مكافحة متكاملة باستخدام تلك الخطوات التى يمكن إيجازها فيما يلى:

 .1أجراء العمليات الزراعية المالئمة من إزالة الحشائش ومخلفات المحصول السابق والحرث
.
 .2تعقيم التربة بالطرق الطبيعية مثل الشمسي والبخار.
 .3زراعة المنتج الزراعى فى أرض غير ملوثة بالمبيدات وفى حالة تلوثها يتم زراعتها عدة
سنوات بدون استخدام مبيدات حتى يتم التخلص من األثر المتبقي.
 .4استخدام مصدر رى غير ملوث بالمبيدات أو مخلفات الصرف الصحى.
 .5االعتماد على التسميد الحيوى وكذلك استخدام السماد العضوى وذلك من مصدر موثوق به
وجيدة الكمر والتحلل لضمان التخلص من بذور الحشائش وجراثيم الممرضات.
 .6إثراء التربة بالكائنات الحية الدقيقة من فطريات وبكتيريا وخمائر المستخدمة فى المكافحة
الحيوية وتلعب دور كبير فى العمليات الحيوية مثل توفير العناصر الغذائية ومنشطات النمو
وتساعد على النباتات بصورة جيدة للتخلص من المواد السامة فى التربة.
 .7المقاومة البيولوجية فى المزرعة عن طريق استخدام المصائد الطبيعية كزراعة نباتات
تعمل كمصائد للحشرات والنيماتودا.
 .8استخدام اصناف مالئمة.
 .9استخدام دورة زراعية مالئمة.
 .10الرش الوقائى بالمركبات الحيوية والمستخلصات والكيماويات اآلمنة.
 .11اتباع مبيدات فطرية مسموح بها تعتمد على الكبريت  ،كربونات النحاس  ،اوكسى
كلوريد النحاس  ،سلفات النحاس.
 .12المراقبة المستمرة لمتغيرات المناخ .

االمراض الفسيولوجية التى تصيب الطماطم
 -1عفن طرف الزهرة القمى
االسباب -:
 نقص عنصر الكالسيوم عدم انتظام الرى اضافة كميات زائدة من سلفات نشادراالعراض المرضية
تظهر منطقة القمة في الزهرة في حالة تعفن لونة بني يميل لالسود
المكافحه
عدم تعريض النباتات للعطش ثم الرىاالهتمام باضافة االسمدة العضوية خاصة في االراضي الرمليهيجب ان تكون اخر دفعه من السماد االزوتى في صورة نترات الجيرالرش باالسمدة الورقية التى بها كالسيوم مخلبي مثل -2تشقق الثمار
اسبابه :
صفه وراثيه يساعد على ظهورها العطش (االختالل المائي )
االعراض :
حد وث تشقق في الثمار؛ وبزيادة عدم انتظام الري يزداد التشقق وتصاب الثمار
باالعفان التى تفقدها قيمتها التسويقيه

العالج :
انتظام الرى واالهتمام بالتسميد البوتا سي الذي يعطي صالبه للثمرة
 -3لفحة الشمس
اسبابه  :تعرض الثمار للشمس
االعراض :

ظهور بقعه بيضاء مسلوقه على الثمار وهى الزالت خضراءباشتداد االصابه يتحول لون البقعه الى االصفر الباهتالمكافحه:
اختيار اصناف ذات نمو قوى حتى يغطى العرش الثمارزراعة خطوط من عباد الشمس للمساعده على التظليل بمعدل خط كل 3خطوط طماطمتغطية الثمار المكشوفة بطبقه من قش االرز -4التفاف االوراق
اسبابه :
زيادة معدل الرى عن الكميه الالزمة للنبات
االعراض :
التفاف االوراق السفلي القريبه من سطح التربهاالطراف المصابه تصبح جلدية الملمسالمكافحه :
تعديل برنامج الرىاالهتمام بتحسين المصارف -5اضرار الصقيع
اسبابه :
انخفاض درجة الحرارة عن  8درجات مؤيه
االعراض :
النموات الحديثه يصبح لونها بنفسجيالتفاف االوراق الحديثهالثمار تاخذ شكل المسلوقالمكافحه :
-رى االرض ليال عند توقع حدوث صقيع

التسميد العضوى الجيداالهتمام بالتسميد البوتاسي والعناصر الصغرىالتعفير بالكبريت عندما تبدأ الثمار الدخول فى طور النضجاالمراض الفطريه

Fungal Diseases

 -ذبول البادرات

Damping-off

المسببات المرضيه :
هناك عدة فطريات تسبب موت البادرات للطماطم اهمها-:
فطر بثيم  Pythiumفطر ريزوكتونيا Rhizoctonia
االعراض المرضيه :
غياب كثير من الجور وفشل الشتالت في الظهور فوق سطح التربه قد تحدث االصابه بعد ظهور البادرات فوق سطح التربه حيث تذبل الشتالت وتموتتظهر بقعه مائيه لونها بني عند منطقة اتصال الشتله مع سطح التربةالمكافحة :
البد من حفظ البذور في مكان معقم قبل الزراعهتجنب الزراعه في تربه ذات محتوى عالى من النتيروجين؛ بل يمكن اضافة النيتروجين بعد انيكون للنبات اوراق حقيقيه
 -2مرض الذبول الفيوزارمى

Fusarium wilt

(الذبول وعفن القاعده)
ينتشر هذا المرض فى االرض الرمليه
المسبب المرضي :
Fusarium oxysporium F.sp.Lycopersici
االعراض المرضيه :
تبدأ االعراض على النباتات الصغيرة ويحدث سقوط وذبول لالوراق السفليتفقد االوراق لونها االخضر ثم تذبل وينتهى االمر بموت النباتات-في اغلب االحيان جانب واحد من النبات يتحول لون اوراقه الى االصفر الذهبي بداية االمر

ال تظهر اى اعراض على سيقان النباتات المصابه ولكن عند عمل شق طولى في هذة السيقانتظهر االوعيه ملونة بلون بني داكن
الفطر المسبب من فطريات التربة ويدخل للنبات عن طريق الجذور حتى يصل لالوعيهالموصله للماء في الساق ؛ وتحدث تجمعات داخل هذة االوعيه مما يسبب الذبول
المكافحة
 استخدام اصناف مقاومة الزراعه في ارض لم يسبق اصابتها بالفطر -3اللفحة الجنوبيه

Southern blight

المسبب المرضى:
فطر سكلوروشيم رولفساي

Sclerotium rolfsii

االعراض المرضيه :
سقوط شديد لالوراق بدون حدوث تغيير في لونهايظهر على الساق عفن بني جاف بالقرب من سطح التربةيغطى قاعدة الساق نمو فطرى ابيض بداخل هذا النمو الفطرى اجسام لونها بني في حجمالبذرة وهى اهم ما يميز هذا المرض
بتقدم المرض يحدث ذبول كامل لالجزاء النباتية فوق سطح التربةالفطر يمكنة مهاجمة الثمار القريبة من سطح التربة هذا المرض نادر حدوثة تحت الظروف المصريهالمكافحه
ازالة النباتات المصابه وحرقهااتباع دورة ثالثيةزراعة اصناف مقاومة -4مرض الندوة البدرية

Early Blight

الفطر المسبب :
الترناريا سوالنى

Alternaria solani

االعراض المرضيه :
تظهر االعراض المرضية على النباتات وهى الزالت صغيرة على هيئة بقع سوداء علىاالوراق القديمه
تستطيل البقع وتتميز بوجود حلقات دائرية حول مركزها وهذة الحلقات تاخذ شكل العيناالنسجة حول البقع تتحول الى اللون االصفراذا ارتفعت درجة الحرارة والرطوبة وقت حدوث االصابه فان ذلك يؤدى الى موت كثير مناالوراق
تظهر على السيقان بقع مشابهه للبقع على االوراق وقد تسبب عفن منطقة التاجاالعراض على الثمار على هيئة بقع عند منطقة اتصال الثمرة بالعنق وهي بقع حلقية غائرةوغالبا ما تسقط الثمار المصابه
المكافحه
اتباع دورة زراعيه يراعي فيها عدم تكرار زراعة الطماطم والبطاطس والباذنجان متجاورةالتخلص من النباتات المصابه وحرقهاالعناية بالتسميد البوتاسى -5الندوة المتاخرة

Late Blight

من اخطر االمراض التى تصيب الطماطم و البطاطس
المسبب المرضي
يسبب هذا المرض فطر فيتوفثورا انفستانس

Phytophthora infestans

االعراض المرضيه
الندوة المتاخرة تسبب خسائر تحت ظروف من الجو البارد والرطبالفطر يمكنة اصابة جميع االجزاء من النباتبقع صغيرة على االوراق لونها اسود مائية المظهرتنتشرهذة البقع بسرعه ويظهر عفن ابيض على حواف السطح السفلى لالوراقفي خالل  14يوم يحدث تغير فى لون االوراق والسيقان ويتحول لونها للون البني-تتكون على الثمار بقع كبيرة سوداء وزيتونيه تغطى االنسجه المصابه من سطح الثمرة

المكافحه
استخدام اصناف مقاومة واتباع دورة زراعية يراعى عدم زراعة الطماطم والبطاطس متتالين -7االنثراكنوز

Anthracnose

المسبب المرضى
Colletotrichum coccoides

االعراض المرضيه
تظهر االعراض على الثمار الناضجة على هيئة بقع مستديرة غائرةبزيادة شدة االصابة تكبر هذة البقع في الحجم ويتحول لونها الى االسودفي الجو الرطب يتحول لون البقع الى اللون القرنفلىاعفان ثمار الطماطم
 -1العفن الطرى

Soft Rot

المسبب المرضي  :فطر بيثيم

.Pythium spp

االعراض المرضية
تظهر على الثماربقع مائيه عليها نمو الفطر لونه ابيضبزيادة شدة االصابه تتشقق الثمار وتخرج من هذة المناطق رائحه كريهه نتيجة لترمم بكترياErwinia
 -2العفن االسود

Black rot

المسبب المرضي :
فطر الترناريا الترناتا

Alternaria alternate

االعراض المرضيه
بقع سوداء غائرة نوعا ما على سطح الثمرة تاخذ شكل حرف Vغالبا ما تتكون هذة البقع عند منطقة اتصال الثمرة مع الساق وقد تمتد هذة البقع وتصل الىداخل الثمرة

 - 3العفن الرمادى

Gray Mold

المسبب المرضي
Botrytis Cinerea
االعراض المرضيه
بقع رمادية اللون على االوراق سرعان ما تغطي بنمو الفطر البني المائل للرمادىبتقدم االصابة تنتقل البقع وتصيب الثمار مما يؤدى الى ظهور عفن رمادى على سطح الثمرةويتشقق مكان االصابة وتفقد الثمار قيمتها التسويقيه
- 4عفن التربة

Soil rot

الفطر المسبب
فطر ريزوكتونيا سوالنى

Rhizoctonia solani

االعراض
تظهر االعراض على الثمار عند نقطة تالمسها مع سطح التربة حيث تظهر بقع لونها بنىباشتداد االصابه تتكون عدة حلقات من اللون البني الداكن والبني الفاتحالمكافحة
-تجنب احداث جروح بواسطة االنسان ومكافحة الحشرات التى تسبب هذة الجروح

االمراض البكتيرية لمحصول الطماطم
 -1التبقع البكتيري في الطماطم

Bacterial Diseases of tomatoes
Bacterial spot

المسبب المرضي
Xanthomonas vesicatoria
البكتريا تهاجم الثمار الخضراء
االعراض المرضيه
تظهر بقع على كل من الثمار واالوراق وهذة البقع تكون غير منتظمة ؛ لونها اخضر غامقتشبه الجرب

قد تحدث االصابه ايضا على السيقان واعناق االوراق على شكل تقرحات مستطيلة الشكللونها ما بين االخضر الغامق الى االسود
اصابة االزهار تؤدى الى سقوطها وبالتالى قلة المحصول -2التقرح البكتيري

Bacterial canker

المسبب المرضي
بكتريا

Corynebacterium michiganese

االعراض المرضيه
تظهر االعراض على النباتات الكبيرة على شكل موت حافة االوراق ثم يمتد الى نصل الورقةحتى العروق الوسطي
االعراض غالبا ما تظهر على احد جوانب النبات ثم تعم االصابة باقي النباتالنباتات المصابة يحدث لها ذبول وموت في مرحلة مبكرة من عمر النباتات ولكنها التسقطالنباتات المصابه يظهر على اوراقها والسيقان شرائط صفراء وتسبب ظهور تقرحات علىاالجزاء المصابة فيخرج منها افرازات بكتيرية على السطح الخارجى للسيقان المصابة
اصابة الثمار على شكل بقع غائره لونها ابيض ذات نقطة سوداء في المنتصف تعطى مظهرعين الطائر وهو اهم مايميز هذا المرض

االفات الحشريه على الطماطم
 -1الحفار (كلب البحر)
االسم العلمي

Gryllotalpa gryllotalpa

موعد االصابة  :يمتد موعد االصابة من مارس الى نوفمبر
الحشرة تفضل االراضي الخفيفه واالرض التى سبق زراعتها بطاطس وبطاطا
الضرر:
تهاجم الحشرة شتالت الطماطم في المشتل وتتغذى على الجذور وتسبب ذبول الشتلةفي االرض المستديمه تظهر النباتات مائله وذابله وتشاهد االنفاق التى تحفرها الحشرة واضحهعلى سطح التربة
-الثمار المالمسه للتربه الحشرة تسبب حدوث انفاق داخلها مما يؤدى الى تعفنها

المكافحه:
 -1عدم زراعة الطماطم بعد محاصيل درنية مثل البطاطس والبطاطا
 -2الدودة القارضة
االسم العلمى

Agrotis isplon

الضرر :
 الحشرة تصيب النباتات في المشتل ..وكذلك في االرض المستديمه نتيجة تغذيه اليرقات على سيقان النباتات فتشاهد النباتات وقد انفصلت سيقانها عن جذورهامما يؤدى الى الذبول ثم الموت
 -3الجعل
االسم العلمي

Pentodon Bispinosus

الضرر :
 تقوم اليرقات بالتغذية على الجذور مما يؤدى الى ذبول النباتات وموتها النباتات التى تاثرت باالصابه تظل واقفه كما هى على االرض عند الحفر اسفل النباتات المصابه تشاهد اليرقات مقوسه لونها سمني متجمعه حول الجذورالمكافحة
 يجب كمر السماد البلدى جيدا قبل التسميد ب ه لمدة  3-2اشهر اضافة سوبر فوسفات الكالسيوم؛ وسلفات االمونيوم تساعد على تحلل كامل للسماد وبالتالىالقضاء على يرقات الحشرة
 -4دودة ورق القطن
االسم العلمى

Spodoptera littoralis

الضرر:
 ثقوب واضحة على االوراق نتيجة تغذية يرقات الحشرة تتغذى اليرقات على البراعم واالزهار والعقد الصغير مما يسبب خسائر كبيرة في المحصول الثمار الكبيرة اذا اصيبت تتكون بداخلها انفاق وتفقد قيمتها التسويقيه -5دودة ثمار الطماطم (دودة اللوز االمريكيه)

االسم العلمى
Hellothis armigera
موعد االصابه  :من اول ابريل حتى نهاية سبتمبر
الضرر:
 اليرقات تسبب تلف البراعم واالزهار الحشره تسبب حدوث ثقوب دائرية عند منطقة اتصال العنق بالثمرة تعفن الثمار المصابه وتلفها الحشرة تفصل الثمار الخضراء الغير ناضجة -6الذبابه البيضاء
االسم العلمي
Bemisia tabaci
من اخطر االفات على الطماطم حيث يمتد ضررها الى نقل امراض فيروسيه خطيرة تدمر
زراعات الطماطم
الضرر:
 تقوم الحشر عن طريق الفم الثاقب الماص بامتصاص عصارة النبات ناقله بذلك االمراضالفيروسيه مثل مرض تجعد اوراق الطماطم
 نتيجة تغذية الحشرة تظهر بقع صفراء على االوراق وتترك الحشرة جزء من لعابها (الندوةالعسليه) مما يساعد على نمو العديد من الفطريات المترممه عليها
 تقزم النباتات واختزال نصل الورقه اذا حدثت االصابه بالمشتل ممايؤدى الى قلة عقد الشتالتالمصابه
 -7المن

Aphids

الضرر
 االصابه تحدث على السطح السفلى للنبات مما يؤدى الى تجعد االوراق على شكل فنجان تقوم الحشرة بامتصاص عصارة النبات مما يؤدى الى تقزمها تفرز الحشرة الندوة العسليه مما يسمح بنمو فطريات العفن االسود -تقوم الحشرة بنقل فيرس Y

 -8العنكبوت االحمر

Red Mite

االسم العلمي
Tetranychus urticae
الضرر
 تتغذى الحشرات على السطح السفلي لالوراق حيث تتميز بوجود بقع صفراء برونزيه مبعثرة بزيادة شدة االصابه تجف االوراق وتسقط مع وجود خيوط عنكبوتيه على السطح السفليلالوراق
 االصابه بالعنكبوت االحمر تؤدى الى قتل البراعم -9اكاروس صداء الموالح الدودى
الضرر
 من االفات التى يمكنها القضاء على الطماطم خالل فترة قصيرة تظهر على االوراق لون اخضر باهت ويحدث التواء لقمة الورقة باشتداد االصابه يظهر على السطح السفلي للورقه لون فضى المع وتتجعد االوراق وتاخذاللون البرونزى ثم تتحول الى اللون البنى الداكن وتتساقط االوراق
االمراض الفيروسيه على الطماطم
 -1فيروس موازيك الخيار
)Cucumber mosaic virus (CMV
االعراض المرضيه
 اختزال نصل االوراق المصابه الى مايشبه رباط الحذاء قلة انتاج الثمار ،والثمار الناتجه غالبا صغيرة الحجمكيفية انتقال الفيروس
 هناك اكثر من  60نوع من المن يمكنة نقل الفيروس (من الخوخ-من القطن) ونظرا الن المنغير محب لمحصول الطماطم فانه من الصعب نقل الفيروس من الطماطم المصابه الى الطماطم
السليمه عن طريق المن ولكن المرض ينتقل عن طريق اصابة المن لنباتات مثل الشمام او
البطيخ او الكوسه
 -2فيروس تجعد القمه

)Curly top virus (CTV
 ينتقل الفيروس عن طريق نطاطات االوراق من اهم عوائل هذا الفيروس هو محصول بنجر السكراالعراض
 اذا حدثت االصابه بهذا الفيروس في مرحلة مبكرة من النمو فان النبات يموت النباتات الكبيرة اذا اصيبت ربما تعيش ولكن يتحول لونها الى اللون االصفر ويصبح النباتفي حالة تقزم واالوراق سميكه جلديه وتلتف االوراق العلى
 اصابة النبات بالفيروس يؤدى الى تلون النباتات قبل تمام النضج تشوة الثمار الغير تامة النضج -3فيروس Potato virus Y

Y

 هذا الفيروس يسبب خسائر كبيرة فى المحصول متخصص في اصابه العائله الباذنجانيهاالعراض
 بقع باهتة وتشوه على المجموع الخضرى بزيادة شدة االصابه تتحول البقع الى اللون البنى الداكن من مساحات ميته على نصل الورقه موت اطارف االوراق ثم تتجعد االوراق وتلتف السفل وياخذ النبات مظهر الذبولطرق انتقال الفيروس
 ينتقل بالمالمسه ينتقل بالمن مثل من الخوخ البطاطس من اهم مصادر اصابة الطماطم وافراد العائلة الباذنجانيه -4فيروس موازيك الدخان
)Tobacco Mosaic virus (TMV
من اكثر الفيروسات انتشارا وهو اول فيروس امكن عزله وتعريفة
االعراض:
 -تظهر على االوراق مساحات خضراء فاتحة اللون واخرى داكنه

 تقزم النباتات ويتحول لونها الى االصفر واالوراق تصبح مجعده صغيره على الثمار تظهر االعراض على شكل حلقات صفراء او حلقات بيضاء وتصبح الثمار شديدةالصالبه
انتقال الفيروس
 ينتقل ميكانيكيا بواسطة مالبس العمال واالدوات الزراعيه ينتقل الفيروس عن طريق البذور ينتقل عن طريق االجزاء النباتيه الملوثه حيث يمكن للفيروس االحتفاظ بقدرته على العدوىلمدة سنتين
 -5فيروس التجعد االصفر الوراق الطماطم
Tomato Yellow leaf curl
هذا الفيروس واسع االنتشار في حوض البحر االبيض المتوسط
االعراض
 تقزم النباتات وهى الزالت صغيرة ؛ وتصبح السيقان الطوليه والعرضيه متصلبه وتاخذ زواياحادة على الساق
 اختزال حجم االوراق وتجعدها االوراق المصابه تاخذ شكل الفنجان فشل بعض الثمار في اتمام العقد ...وقد تنضج الثمار قبل الميعاد تساقط االزهار وبالتالى قلة العقداالنتقال :
 يوجد في لحاء النبات وينتقل عن طريق الذبابه البيضاء فقط -ال ينتقل ميكانيكيا

